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A lex, mój fan, przygaszony nostal-
gią pokazuje mi elegancką kasetkę 
z widokówkami, biletami lotni-

czymi, kartami telefonicznymi i planami 
miast z najróżniejszych części globu, które 
zebrał w ciągu 30 lat wojażowania. „Podró-
żowanie to obcowanie ze sztuką, nie każdy 
ma to we krwi – stwierdza mój długoletni 
przyjaciel, w którego życiu czar zwiedzania 
wywarł potężny urok. – Wiesz dobrze, że tułanie po świecie 
jest dla mnie poezją, wyjeżdżam z domu z pewnym bagażem, 
aby powrócić już z innym, większym i eksplozywnym, pełnym 
przemyśleń, przeżytych emocji i materialnych pamiątek”.

Ten jego bagaż jest pełen osobliwych cudów świata przy-
rody, zapewniających uczucia podziwu i zdumienia. Z unie-
sieniem opowiada, jak wyjątkowe wrażenie zrobiło na nim 
pokryte śniegiem Kilimandżaro, leżące w pobliżu równika, 
wrzące, będące natchnieniem poetów i malarzy fontanny 
w Yellowstone, monstrualne wydmy Sossusvlei czy tajemni-
czy, otoczony romantyczną aurą, łańcuch górski Ruwenzori 
na granicy Zairu i Ugandy.

ATLAS – MAGICZNA BIBLIA
Pasja peregrynacji towarzyszy nam od dziecka i w tych cią-
gotach kryje się nasze pragnienie odkrywania i poznawania 
innych kultur, ludów, tradycji, religii. Z każdym rokiem odległe 
zakątki świata stają się coraz bliższe i wojażowanie, stanowiące 
nieodzowny element naszego życia, nigdy nie było tak łatwe 
jak dzisiaj. Wyjeżdżamy nawet wtedy, gdy narzekamy, że nie 
mamy wystarczająco dużo czasu czy funduszy. Wpływa na to 
internet, nowoczesne technologie, wszechobecne smartfony, 
głęboko zadomowione w naszej mentalności, a przede wszyst-
kim samolot, który stał się transportem tak powszechnym, jak 
samochód i pociąg.

Kiedyś podróż zaczynało się w bibliotece lub księgarni, i to 
właśnie lektura przygodowa otwierała horyzonty. Dla mnie 
rytuałem inicjacyjnym był atlas, istna magiczna biblia. Wno-

siła nieskończoną liczbę egzotycznych nazw, 
które jeszcze dzisiaj przyciągają uwagę: wo-
dospad Salto Angel, Wyspy Komandorskie, 
Timbuktu czy Bora-Bora lub Ayers Rock. 
Teraz już chyba nikt tak jak ja nie przenosi 
się palcem po mapie. Jesteśmy bombardo-
wani zatrzęsieniem zdjęć na Instagramie i Fa-
cebooku, oglądamy natłok blogów podróż-
niczych, tak że już nie wiemy, skąd pojawiło 

się natchnienie i jak obecna destynacja wkradła się w nasze 
pragnienia. Internet, który zastąpił biura podróży, pozwala 
dokonać wszelkich rezerwacji, wybrać najlepszą opcję zakwa-
terowania, zamówić Ubera, wybrać z pomocą Tripadvisora 
najlepszą restaurację albo w Chinach skorzystać z googlowego 
tłumacza. Google Maps umożliwia znalezienie każdego miejsca 
na kuli ziemskiej, skąd każdy, korzystając ze smartfonu czy 
z kafejki internetowej, może się pochwalić, że dotarł do Laosu, 
Ekwadoru, Filipin czy Namibii, i podzielić się na żywo swoją 
przygodą. Po powrocie do domu nikt nie będzie wywoływać 
fotografii, a koledzy z pracy, pijąc espresso, nie zapytają, jak 
było, bo wszyscy widzieli zdjęcia na Facebooku.

WIRTUALNE ESKAPADY
Wojażowanie zmieniło się radykalnie, i to na naszych oczach. 
Dzisiaj łatwiej i taniej jest się przemieszczać, przekraczać 
granice niegdyś nie do pokonania, docierać do miejsc, które 
dawniej były dostępne tylko dla nielicznych. Często w dys-
kusjach pojawia się odwieczny dylemat „podróżnik czy tu-
rysta”. Krzysztof Petek uważa, że turysta pozostaje u bram 
cywilizacji, dotyka kultury i zadowala się jej pianką, drugi 
stara się zaś wkroczyć w środek nieznanego świata. Gilbert 
Keith Chesterton, brytyjski pisarz z przełomu XIX i XX w., 
zanotował: „Podróżnik widzi to, co widzi, turysta zaś widzi 
to, co przyszedł zobaczyć”. Czy podróżnik uciekający od tou-
roperatorów i unikający uczęszczanych miejsc nadal zacho-
wuje swój status, a turysta jest tylko jego drugorzędną kopią? 
Uważam, że takie rozważania nie mają sensu. Winowajcami 
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są sami podróżujący, którzy nie wypatrują już czegoś nieza-
kłamanego, najczęściej chcą coś zobaczyć, a nie coś zgłębić. 
W skrajnie oswojonym wojażowaniu trudno o niespodzianki 
i kontakt z czymś tajemnym.

Odcięci od roku rokiem w domach, wspominamy, jak wy-
glądała nasza planeta, kiedy mogliśmy się swobodnie poru-
szać, pójść na kawę czy do kina. Bez zbytniego dramatyzo-
wania można skonstatować, że w czasach przedcovidowych 
podróżowanie stanowiło chleb powszedni, dlatego trudno 
się dziwić, że kiedy granicę wyznaczają dzisiaj drzwi naszego 
domu, poczuliśmy się wyalienowani.

Pandemia wprawdzie zawiesiła peregrynacje, ale wielu 
w oczekiwaniu na przejście perturbacji próbuje bez wy-
chodzenia na ulicę doświadczyć w zaciszu własnego domu 
przyjemności poznawania. Dzięki internetowi można zatopić 
oczy nie tylko w zdjęcia czy filmy z regionów, w których roz-
kwitły egzotyczne kultury, ale jedno kliknięcie wystarczy, aby 
znaleźć się w Paryżu, kolejny klik przeniesie do Argentyny 
czy do Bangkoku. Wybór jest duży. Ostatnimi laty nastąpił 
prężny rozwój zasobów internetowych umożliwiających od-
bywanie takich wirtualnych wojaży. Granica między tą sferą 
a rzeczywistym otoczeniem stopniowo się zaciera, mamy 
dostęp do wybornych doświadczeń, które jeszcze niedawno 
istniały tylko w wyobraźni pisarzy science fiction. Liczne 
instytucje coraz szerzej udostępniają w różnych formach 
cyfrowe prezentacje, przenosząc nas do spektakularnego 
świata wyobraźni. Wiele też słynnych muzeów udostępnia 
online swoje atrakcyjne kolekcje. W taki sam sposób można 
odwiedzić egzotyczne zwierzęta w parku zoologicznym. Dla 

dzieci zaś istnieje na wyciągnięcie ręki czarujący Disney-
land. Kiedyś sam „wsiadłem” do pociągu transsyberyjskiego, 
aby przejechać się po tej samej trasie, którą poznałem 20 lat 
wcześniej. 

Zupełnie inaczej patrzy na wirtualne eskapady Cesare 
Gerolimetto, włoski pionier eksploracji afrykańskich. Nie 
ukrywając rozczarowania, twierdzi, że romantyzm podróżo-
wania odchodzi w przeszłość, ostrzegając przy tym: „Dzień 
po dniu kultura odkryć i eksploracji traci swój urok kosztem 
cyfrowych realiów, wygodnych i bezpiecznych, gdzie brak 
jest autopsji. Co innego widzieć, a co innego myśleć. Podróż 
rodzi się w głowie, tam dojrzewa, ale żeby zaistniała, powinna 
za pomocą̨ zmysłów reagować na bodźce, wzrok, słuch czy 
zapach korzennych przypraw na lokalnym suku. Ponadto 
taka wirtualna rzeczywistość wnosi zagrożenie, można w nią 
uwierzyć i przyzwyczaić. A to przysłoniłoby ciekawość au-
tentycznego doświadczenia”.

Rzeczywistość wirtualna nie zastąpi nastroju oczekiwa-
nia, ekscytacji przed wyruszeniem i prawdziwych egzotycz-
nych wojaży oraz towarzyszących im wrażeń, ale może być 
namiastką materialnej wędrówki. Niewątpliwie takie anty-
cypowane wyjazdy mogą natchnąć do przemyśleń i zainspi-
rowania do odwiedzenia takich miejsc na żywo.

Wszyscy chcemy mieć wreszcie nadzieję, że szczepionka 
wygra z pandemią i będziemy mogli wrócić do naszych wy-
prawowych projektów. Przytłoczeni długą, wymuszoną 
klauzurą ludzie, nie zważając na liczne pułapki i zagrożenia 
związane z wyjazdem za granicę, wyznają zasadę żyjącego 
ponad cztery wieki temu poety Johna Donne’a: „Żyć tylko na 
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jednej ziemi, to jak być w więzieniu”. Nikt nie ma wątpliwo-
ści, że będziemy wyjeżdżać, ale dostosowując się do bieżącej 
sytuacji sanitarnej i pamiętając o nieodzownym planie B. 

TURYSTYKA MASOWA
W moich podróżach trzymałem się powiedzenia wpływo-
wego myśliciela XIX w. Ralpha Walda Emersona: „Nie po-
dążaj tam, gdzie wiedzie ścieżka. Pójdź tam, gdzie jej nie ma 
i wytycz szlak”. Niejeden raz używałem jeszcze stanowiących 
przedmiot kultu map geograficznych z napisem „Relief Data 
Incomplete” (rejon niecałkowicie zbadany). Cieszę się, że 
spędzając pół życia na pełnych trudów i niebezpieczeństw 
bezdrożach globu, zdążyłem przekroczyć niejedną granicę 
znanego świata. Poznałem dawną Azję, widziałem, jak upły-
wający czas odcisnął na tym kontynencie swoje niszczące 
piętno. Większość zespołów świątynnych i miast garnizono-
wych czy buddyjskich stup została pochłonięta przez pusty-
nię, nie przetrwała wojen, grabieży, burz i srogich zim albo 
padła ofiarą ludzkich zaniedbań. W miejsce wydeptanych 
ścieżek karawanowych powstały drogi asfaltowe i trasy kole-
jowe, a dwugarbne wielbłądy zostały zastąpione ciężkimi ti-
rami zmierzającymi do celu za pomocą nawigacji satelitarnej. 
Karawanseraje ustąpiły klimatyzowanym hotelom. Na baza-
rach nie wymienia się już jedwabiu, tylko sprzedaje firmowe 
T-shirty, a palarnie opium wyrugowała sieć McDonald’s. 

Ileż to razy w krajach afrykańskich butny urzędnik imi-
gracyjny wystawiał mnie na surową próbę cierpliwości. 
Przeszywał badawczym spojrzeniem, następnie bezmyśl-
nie kartkował wszystkie stronice paszportu w jedną i drugą 
stronę. Na beznamiętnej twarzy nie było żadnej reakcji, 
tylko wyczuwalnie nieprzychylna atmosfera. Ale z Czar-
nego Kontynentu wywiozłem bezlik spostrzeżeń. Byłem 
świadkiem niezwykłych wydarzeń, tworzących historię 
XX w.: narodzin Trzeciego Świata, kształtowania nowych 
ponadnarodowych relacji, formowania mapy świata innego 
kalibru. Uświęcony rytuał, czyli afrykański model socjali-
zmu, rozwijał się w kierunku dyktatury, destrukcji i wszech-
obecnej korupcji. Kraje pogrążały się w nędzy. Przebudzony 
kontynent stał się areną wojen etnicznych i krwawych za-
machów stanu. 300 mln ludzi prostowało plecy po okresie 
niewolniczego wyzysku.

Niechętnie jeździłem do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
urzędnik imigracyjny rzuca rutynowe pytanie: „Jaki jest cel 
pana wizyty?”. W tym momencie daje o sobie znać wystawia-
jący na próbę naturę ludzką eksperyment doktora Milgrama, 
który swego czasu badał skłonność ludzi do bezkrytycznego 
podporządkowania się jedynowładcy. Przechodziłem tysiące 
razy kontrole graniczne i wiem, że taka osoba jest w stanie 
narzucić cokolwiek i większość ludzi bez wielkiego oporu 
zrobi to, co ona im każe. Bo pamiętajmy, że ten oficer ma 
zawsze rację. „Tak, proszę pana” – powtarza każdy stojący 
przed nim pasażer. „Tak proszę pana….”. A on, trzymając 
w ręku wasz paszport, coś tam wpisuje do komputera. Potem 
patrzy przenikliwie w oczy, by po chwili postawić pieczęć 
w dokumencie i oznajmić: „Witamy w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki”. Jesteście wolni, możecie iść. Cieszy was to, 

że nie wykorzystał on swojego autorytetu, nie zarzucił wam 
czegoś niezgodnego z prawem i jesteście jemu wdzięczni. 
Przetrwaliście wszystko, łącznie z COVID-19, ale taka stresu-
jąca sytuacja posłuszeństwa, w której człowiek jest pionkiem 
w ręku sprawnego autorytetu, wybija z równowagi, bo prze-
cież wiadomo, że amerykańska wiza wcale nie daje gwaran-
cji wjazdu. Taki właśnie superważny funkcjonariusz zawsze 
może zadecydować o odesłaniu was do domu.

Filozofia podróżowania zmienia się z czasem. Wszech-
obecna masowa turystyka niszczy to, co jeszcze niedawno 
wydawało się wieczne, i przemienia naszą planetę w jedną 
gigantyczną globalną wioskę. Bogactwo lokalnej kultury zre-
dukowało się do stereotypów. Egzotyczne tradycje stały się 
komercyjnym, folklorystycznym skansenem i trudno jest dzi-
siaj znaleźć zaginione autentyczności zapewniające emocje. 

Z powodu konsumpcyjnego charakteru turystyki już od 
dawna światowe sanktuaria przyrody i inne atrakcyjne za-
bytki cierpią od nadmiaru przyjezdnych. Tak się dzieje na 
wszystkich kontynentach, począwszy od Angkoru po Ma-
chu Picchu, przez Wielki Mur Chiński, wyspy Galapagos, na 
rzymskim Koloseum skończywszy. Aby lepiej poznać i zro-
zumieć inne kultury, trzeba się przesiąść do wolniejszego 
środka lokomocji i znaleźć chwilę czasu na kontakt z lokalną 
społecznością. Nie będzie to proste, bo staliśmy się niewol-
nikami pośpiechu. Żyjemy w nieustannym biegu, pochłania 
nas praca ponad siły, wciąż brakuje nam czasu, wciąż jesteśmy 
spóźnieni. 
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